DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets Punkt i Guds* Sinne
Låt Ljus strömma in i Människornas Sinnen
Låt Ljus stråla ned över Jorden
Från Kärlekens Punkt i Guds* Hjärta
Låt Kärlek strömma in i Människornas Hjärtan
Må Kristus återvända till Jorden**
Från det centrum där Guds* Vilja är känd
Låt Människornas små viljor ledas av ett Högre
Syfte
Det Syfte som Mästarna känner och tjänar

Bjäre Kultur och Meditationscenter beläget i nordvästra
Skåne, på en av jordens vackraste platser, vill inspirera
såväl bofasta som de 1000-tals besökare som årligen kommer hit för att ta in Bjäres rika natur och skönhet, att
samtidigt ta in Människans rika inre natur och låta både
kroppen och själen få sitt
Centrets program vill inbjuda till att upptäcka och utforska
själen och hitta en inre punkt av stillhet och skönhet. En
källa av styrka och kraft att ösa ur i en värld och en tid
med ökad intensiv aktivitet och kommunikation i
vardagen.

BJÄRE KULTUR
OCH
MEDITATIONSCENTER

Vi önskar alla varmt välkomna!

Från det centrum som vi kallar Mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda
Låt Ljus och Kärlek och Kraft
återupprätta Planen på Jorden

Denna världsbön är översatt till mer än 100 olika språk
och dialekter och används av många människor runt
världen, vilket medfört att vissa ord och strofer bytts ut se nedan:
*”Guds”... ersätts av den vetenskapligt orienterade med
”det Universellas”
** Strofen ”Må Kristus ....” ersätts inom
buddismen - Må Bodhisattva återvända till Jorden
hinduismen - Må Krishna återvända till Jorden
islam - Må Iman Mahdi återvända till Jorden
i Israel - Må Mesias återvända till Jorden
i Persien - Må Muntazar återvända till Jorden
i Tibet - Må Maitreya återvända till Jorden
övriga - Må ”Den vi alla väntar på” återvända till Jorden

BjäreKulturochMeditationscenter
Kyrkbyvägen 7 , S-269 92 BÅSTAD 0431-36 24 04
www.meditation.sverige.net/bjare
info.meditation@sverige.net

”En tyst väg till internationell fred”

Bjäre Kultur och Meditationscenter

PROGRAM

instiftades söndagen den 16 januari 1994 med syfte att
verka och underlätta för individer att komma samman i
meditation, samtal och praktiskt arbete för världsgemenskap. Centrets motto lyder:

Meditationsskola

”En tyst väg till internationell fred”

–Ett-årig undervisning i studiecirkel med 10 träffar
fördelade under höst- och vårtermin.

En väg som redan framträder alltmer, och förbinder miljoner
män och kvinnor subjektivt, genom att deras tankar och
handlingar präglas av god vilja. En väg där motsättningar
och meningsskiljaktigheter grundade på etniska eller religösa
olikheter tas emot och transformeras. En väg där vi söker
leva och handla utifrån tanken om det odelbara livet och
en mänsklighet.

–Stöd - mentorskap vid individuella meditationsstudier

När insikten om att världen är EN och vi, som mänsklighet
till fullo inser kraften i den Goda Viljan, kommer vi praktiskt att kunna lösa alla de problem och omständigheter
som nu existerar. Viljan-till det-goda medför samarbete
över alla gränser, och stärker riktiga mänskliga relationer
där var och en tar ansvar för det bästa för de flesta genom
delande av jordens resurser.

Planetary Healing - Hel ande

Och vägen dit börjar inom var och en av oss. En kultur
kan sägas kännetecknas av attraherande känslor. Att i varje
stund vända alla repellerande känslor om mig själv och
andra till attraherande är det arbete var och en behöver
göra om vi vill leva i en kultur. Detta inre arbete börjar
med antagandet att Jag är något annat än min fysiska
kropp, mina känslor och tankar. Att själv konstatera och
komma fram till rimligheten i denna hypotes och inse att
jag är Den som är, är första steget.
Bjäre Kultur och Meditationscenter vill inspirera dig att
ta detta första steg och erbjuder ett flertal alternativ hur
att vandra denna väg. Centret består de individer som i
denna form verkar för dessa ideer och tankar. Formellt
finns en styrelse som ansvarar för att inkomna medel används
i överensstämmelse med i ändamålsparagrafen angivna
syften.

–Varför meditera, vilken meditation, hur gör man?
Introduktion fredag - söndag. Internat.

Månadsmeditationer
–öppna meditationsträffar då vi firar och följer det
rytmiska arbetet vid årets tretton solhögtider

DEN STORA INVOKATIONEN
Bjäre Kultur och Meditationscenter vill medverka till
att sprida Den Stora Invokationen, då vi är övertygade om att vi genom dess användning bidrar till
världsfred och framåtskridande.
För att bygga ett mer rättvist, globalt samhälle, där
vi visar omtanke om varandra, djuren och naturen,
är många överens om att vi behöver Ljus för att upplysa, Kärlek för att hela och Kraft och Vilja för att
förverkliga.
Då det är en världsbön och dess energier åkallas av
människor, såväl från olika religiösa och andliga
inriktningar, som mer vetenskapligt orienterade används skiftande ordalydelser i vissa strofer och versioner. (se omstående sida)

–varje torsdag förenas vi med grupper runt jorden i
helande av planeten.

Att den godtagits av så många människor och olika
grupper visar på den skönhet och kraft som lyser fram
i enkelheten och i att vissa centrala sanningar uttrycks
såsom:

Heldagsevenemang

l

att det existerar en skapande intelligens

l

att det finns en Plan för utvecklingen i universum,
vars drivande kraft är kärlek

l

att en stor individualitet, av de kristna kallad Kristus - Världsläraren - kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek så att vi skulle kunna förstå
att kärlek och intelligens är verkningar av Guds
syfte, vilja och plan. Många religioner tror på en
världslärare och känner honom under namn som
Herren Maitreya, Imam Madhi och Messias.

l

att det endast är genom mänskligheten själv som
Planenkanförverkliga.s

–under året återkommande evenemang öppet för alla,
då vi utforskar och undersöker ett för månaden specifikt tema med föredrag, meditation o dans med inbjudna och centrets egna föredragshållare.

Samtalstunder - handledning
–i grupp eller enskilt, runt existentiella frågeställningar om livet och döden.

Pilgrimsvandringar
–på Bjärehalvön, i Västergötland runt Varnhem och
Gudhem samt i Södra Frankrike i katarernas spår.

Välkommen att delta i meditation, åkallan, bön och
affirmation

